
  ما هو احلد األدىن الذي ينبغي لطالب العلم أن ال ينقص عنه ؟ السائل :

أنا أظن إن احلد األدىن الصلوات اخلمس بالنسبة للصالة ، صلوات اخلمس برواتبها والوتر وما يوجد له  الشيخ :

ما يقرأ من القرآن ؟ أسباب ؛ وكذلك بالنسبة لبذل املال الزكاة والصدقات ؛ ورد القرآن ؟ أيش ورد القرآن ؟ يعين 

قد أقول على حسب نشاطه لكن أخشى أن قول هكذا يتهاون اإلنسان ألنه إذا قرأ على حسب نشاطه يوم يقرأ 

قال العلماء ينبغي أن يكون وردا معينا حيرص عليه  مثال جزأين ثالثة ويوم ما يقرأ شيء ويضيع عليه الوقت وهلذا

فيه بكرة ، إذا قرأ جزأين كل يوم خيتم القرآن يف الشهر مرتني ، هذه نعمة  إن شاء اهللا ؛ وأظن أن اجلزأين يف اليوم

؛ الصيام ؟ الصيام ما كان الرسول يصوم ، ثالثة أيام من كل شهر لكن أحيانا يكون اإلنسان حيرص يف الصيام 

 يصوم ؛ ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصالة والسالم إنه يصوم حىت يقال ال يفطر ويفطر حىت يقال ال

ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان ال يدع  ؛ عليه صيام ثالثة أيام يف الشهر ء الذي ينبغي أن نواضبلكن الشي

  صيام ثالثة أيام من كل شهر وال يبايل أن يصومها من أول الشهر أو وسطه أو آخره .

  هل القرآن الكرمي حيكي عن األمم السابقة الغري العربية باملعىن ؟ السائل :

ما فيه إشكال ؛ األخ يقول بأنه كيف نقول إم قالوا ذا اللفظ ؟ هم مل يقولوا ذا اللفظ ؛ فالقرآن  لشيخ :ا

يف  (( قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ))حيكي أقوال اآلخرين باملعىن ؛ ولذلك شف قول السحرة: 

لكن اهللا تعاىل قدم ذكر هارون يف سورة طه من والقول واحد (( قالوا آمنا برب هارون وموسى )) سورة طه: 

أجل تناسب اآليات ؛ فكل ما حيكيه اهللا عن السابقني فهو باملعىن ؛ ألننا نعلم أم ما قالوا بالعربية لغتهم غري 

 عريب وترتيبه ليس كرتتيب القرآن مبا نعلم ـ واهللا أعلم ـ؛ وقد يقال إنه حكى قوهلم ولكنه صاغه سبحانه وتعاىل أو

  حتدث به على ما يريد .

  هل تفرغ املسلم للعبادة وطلب العلم أفضل له من مزاولة وظيفة دنيوية ؟ السائل :

أما إذا كان له ما يقيته فالتفرغ الشك أفضل إال إذا كانت الوظيفة ختلق بوجوده ألن بعض الوظائف  الشيخ :

  ينظر املصاحل .حتتاج إىل الشخص مثل وظائف القضاء وما أشبه ذلك فاإلنسان 

  ؟ (( واكتبنا مع الشاهدين ))ما معىن قوله تعاىل عن القسيسني والرهبان:  السائل :

  قصدك مطلق املعية ؟ جممل ؟ أليش ؟ اكتبنا معهم يعين نفعل كما يفعلون . الشيخ :

  ما معىن قول األشاعرة يف القرآن " هو عبارة عن كالم اهللا وليس هو كالم اهللا " ؟ السائل :

يقولون إن اهللا سبحانه وتعاىل ما تكلم به لكن خلق أصواتا لتعرب عما يف نفسه فسمع جربيل ونزل به ؛  لشيخ :ا

قول بال علم ؛ حقيقة أنك إذا تأملت كالمهم انتهيت إىل أن اهللا ليس بشيء ، ال يتكلم وال استوى على العرش 



وجه وليس له عني ؛ اللهم لك احلمد ، نسأل اهللا  وال ينزل وال يفصل بني عباده وال يقرأ وليس له يد وليس له

  اهلداية .

(( و الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 ال تحرموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا

  . واتقوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون ))

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

بإحسانه إىل يوم الدين ؛ أما بعد ! فإننا كما بدأنا يف الدرس املاضي يف األسبوع املاضي قررنا أن نبدأ بقواعد من 

التفسري ؛ وهذا جيد لكن حيتاج منكم تقييد القاعدة اليت تكلمنا عليه لئال تتكرر ألنه ليس بني أيدينا  قواعد 

تكلمنا ، القاعدة األوىل تكلمنا أنه  يف األسبوع املاضي تكلمنا على قواعد يف ؟ . كتاب نقرأ منه حىت ما نتكرر

بأنه ما ال يقوم األمور إال به فهو فرض عني  التفسري هل هو فرض عني أو فرض كفاية وذكرنا التفصيل يف ذلك

القاعدة الثانية هي: أنه  على كل مسلم أن يعلم تفسريه ، وما سوى ذلك فهو فرض كفاية ؛ هذه قاعدة أوىل .

مباذا يكون تفسري القرآن ؛ فذكرنا له ثالثة أقسام ؛ القسم األول هو تفسري القرآن بالقرآن، وهذا إذا ورد فال 

ن متكلم القرآن هو اهللا عزوجل وهو أعلم مبراده ؛ واملرتبة الثانية هو تفسري القرآن بالسنة ؛ ألن عدول عنه أل

والثالث: تفسري القرآن بأقوال السلف ألن  الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم هو أعلم اخللق مبراد اهللا عزوجل .

اإلنسان  مبقتضى اللغة العربية ؛ فيه شيء آخر ؟الرابع: التفسري  وجل. الصحابة هم أدرى الناس مبا قال اهللا عز

حياول بنفسه أن يعرف معىن القرآن بنفسه أوال مث بعد ذلك يرجع إىل ما قال املفسرون ؛ وليس معىن هذا أن 

يأخذ مبا رآه ولكن يكون معىن يف نفسه مث يرجع إىل أقوال املفسرين لئال يغلط ؛ لكن كونه يقرأ أقوال املفسرين 

فهو يف النسخ ، نتكلم اآلن أما الليلة  عابرة كأنه صيب يرضع برضاعة هذا ال يستفيد الفائدة املطلوبة . فقط قراءة

يف النسخ ؛ هل ميكن النسخ يف القرآن أو ال ميكن ؟ يقال: الصحيح أنه ميكن ، ميكن النسخ وأنه واقع ؛ وهذا 

فاليهود مثال قالوا ال ميكن نسخ الشرائع ؛ ألننا لو  هو ما عليه مجهور األمة ؛ وال يعنينا أن ينكر ذلك ما ينكره ؛

جوزنا النسخ جلوزنا البدا على اهللا أي أنه تبدوا له مصلحة بعد أن كانت خفية عليه ؛ فيحكم بشيء مث بعد ذلك 

يعدل عنه ألنه مل يدري عن عواقب ما حكم به أوال ، ومعلوم أنه ال جيوز لإلنسان أن يصف ربه عزوجل باجلهل 

(( كل الطعام كان حال لبني إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على لبداء ؛ ولكن اهللا عزوجل رد عليهم فقال: مث ا

فبني أن النسخ واضح وهو كذلك ؛ ومن أجل إنكارهم النسخ أنكروا نبوة  نفسه من قبل أن تنزل التوراة ))

عة التوراة وهذا ال جيوز ؛ املسلمون عيسى ونبوة حممد صلى اهللا عليهما وسلم وقالوا إن شريعتيهما نسخت شري



جممعون على جواز النسخ عقال ووقوعه شرعا إال أن أبا مسلم األسفحاين رمحه اهللا قال ال نسخ يف القرآن ومحل 

النسخ الذي ثبت يف القرآن محله على التخصيص ؛ مثال ذلك أوجب اهللا على املسلمني يف اجلهاد أن الواحد 

وهذا واضح أن هذا نسخ ؛ وكذلك يف  (( اآلن خفف اهللا عنكم ... ))ال: عشرة مث نسخ ذلك وق نتصري

هذا أيضا نص واضح ثبت بنفس القرآن ونفس السنة ؛ ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) احلديث: 

 ووجه قوله بأن احلكم املنسوخ كان عاما يف مجيع األزمان ويف ادعى هو رمحه اهللا أن هذا ختصيص وليس بنسخ ؛

؛ وبناء على هذا التوجيه يكون  مجيع األحوال مث نسخ فخرج بالنسخ الزمن الذي تبقى ، وقال هذا ختصيص

اخلالف بينه وبني مجهور األمة خالفا لفظيا ال فائدة فيه ، ما دمنا متفقني أنه ميكن أن يكون هذا احلكم العام يف  

ى يف وقت من األوقات فهذا هو النسخ مسه كل مكان ويف كل زمان ويف كل أمة ويف كل حال جيوز أن يلغ

(( ؛ مث يقال له رمحه اهللا: ما الفائدة أن نتحاشى كلمة النسخ واهللا تعاىل يف القرآن يقول:  ختصيصا أو مسه نسخا

؛  سخ عقال ؛ أما وقوعه شرعا فالنرجع إىل جواز الن . ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ))

عقال ؟ أال جيوز أن يرد ما أورده اليهود ؟ ألن اهللا بدا له بعد أن كان خفيا عنه أن احلكم منسوخ  لكن كيف جيوز

ال يستقيم ؟ فاجلواب ال ، األحكام تثبت حبسب أحوال األمم ؛ فقد يكون الوجوب مثال مصلحة لألمة يف وقت 

بتلي اهللا عزوجل املكلف هل غري مصلحة يف وقت آخر ، أليس كذلك ؟ وقد يكون النسخ البتالء املكلف ي

ميتثل أو ال ميتثل مث يأيت النسخ ؛ ألن بعض الناس قد ال يقبل النسخ كالذين ارتدوا حينما حولت القبلة ، قالوا  

(( وما جعلنا قبلة كيف أمس نتجه إىل بيت املقدس اآلن نتجه إىل الكعبة ؟ ال ميكن ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

؛ فإذا كان تغيري  ويكفي هذا حكمة من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه )) التي كنت عليها إال لنعلم

احلكم ونسخه له حكم مل يلزم على اهللا البدا ألنه سبحانه وتعاىل يشرح لبعاده األحكام ما يقوم به مصاحل دينهم 

تبقيه يف هذا العمل  ودنياهم ؛ أرأيت لو كلفت ولدك بعمل مث رأيت هذا األمر شاقا عليه ، فهل من املصلحة أن

الشاق أو تنقله إىل عمل آخر ؟ تنقله إىل عمل آخر ، هذا هو مقتضى العقل ؛ فحينئذ يبطل ما ادعاه اليهود ، 

ما ادعاه اليهود من أنه يلزم منه البدا على اهللا أي الظهور بعد اخلفى ؛ إذا فالنسخ جائز عقال وواقع شرعا ؛ مث 

نسخ احلكم مع بقاء اللفظ ؛ ونسخ اللفظ مع بقاء احلكم ؛ ونسخهما مجيعا إن النسخ يكون على ثالثة وجوه: 

(( ومن حيث ؛ ثالثة أقسام ؛ األول نسخ احلكم مع بقاء اللفظ ، وهذا كثري مثل قول اهللا تبارك وتعاىل: 

اللفظ باقي أو ال ؟ باقي ؛  ، هذا نسخ أليش ؟ للقبلة األوىلخرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام )) 

(( فاآلن ومثل قول اهللا تعاىل يف الصوم:  (( قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك ))ألن اهللا قال: 

باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من 



(( علم اهللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا هذا ال قبل الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )) 

؛ ومثل قوله يف مصابرة العدو أن اهللا تعاىل أوجب أن يصابر املسلمون عشرة أمثاله مث نسخ ذلك ، هذا  عنكم ))

مل وهنا يرد سؤال: ما الفائدة من نسخ احلكم مع بقاء اللفظ ملاذا  . النسخ أيش ؟ نسخ احلكم مع بقاء اللفظ

يقال: الفائدة بنسبة للقرآن ؛ أوال: زيادة األجر بالتالوة ؛ ثانيا: تذكري  ينسخ اللفظ ألن العمل باللفظ انتهى ؟

العباد بنعمة اهللا عليهم حيث، نقلهم من األشد إىل األخف أو باملماثل لكن ؛ املهم التذكري بالنعمة . القسم 

الرجم ، آية الرجم كانت قرآنا يتلى ، يقول عمر رضي اهللا عنه: الثاين: نسخ اللفظ مع بقاء احلكم ، مثاله آية 

قرأناها ووعيناها ورجم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ورمجنا بعده ؛ فهي كانت موجودة يف القرآن ؛ أين لفظها ؟ 

فظ الناسخ ؟ غري موجود ، ما يف القرآن أن الثيب يرجم إذا زىن ؛ فاللفظ غري موجود ـ أعين اللفظ املنسوخ ـ ول

والثيب جاء  (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ))اللفظ الناسخ موجود أو غري موجود ؟ 

يف السنة ؛ فهنا ال توجد آية الرجم يف القرآن ، لفظها غري موجود ؛ فما هي اآلية اليت نسخت ؟ ورد أن لفظها " 

اال من اهللا واهللا عزيز حكيم " لكن هذا ال يصح ، هذا اللفظ ال يطابق الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نك

احلكم ؛ ألن احلكم منوط بأيش ؟ بالثيوبة ما هو بالشيخوخة ، وعمر رضي اهللا عنه يقول: وإن الرجم حق ثابت 

من زىن إذا  يف كتاب اهللا على من زىن إذا أحصن وكان احلبلة أو االعرتاف " فقوله: إنه حق ثابت يف القرآن على

أحصن ، ما قال إذا شاخ ، قال: إذا أحصن ؛ يتبني أن لفظ اآلية املنسوخة ليس كما روي ؛ ولذلك لو زىن 

لفظ  االشيخ وهو بكر مل يرجم ، ولو زىن الشاب وهو ثيب يرجم ؛ إذا اآلية غري معروفة اللفظ ؛ لكن نعلم أ

ما احلكمة من أنه ينسخ اللفظ ويبقى احلكم ؟ ألننا ذكرنا فإن قال قائل:  .عمر رضي اهللا عنه  هدال على ما ذكر 

الفائدة ـ واهللا أعلم ـ أنه يتبني فضل هذه األمة على من  والتالوة ؛ لكن هنا ما الفائدة ؟أن بقاء اللفظ فيه فائدة 

ترك العمل ا سبقها ؛ فاليهود حاولوا إخفاء آية الرجم مع أا موجودة يف التوراة لكنهم تركوا العمل ا وسبب 

أنه كثر الزنا يف أشرافهم وشق عليهم أن يقتلوا أشرافهم فأحدثوا حكما جائرا ليس فيه الرجم ؛ هذه األمة وهللا 

احلمد عملت حبكم ال يوجد نصه فصارت أظهرت احلكم مع خفاء الدليل ؛ واليهود بالعكس أبطلوا احلكم مع 

إن هناك حكمة أخرى وهي: بشاعة اجلرمية ألن زىن الثيب  وجود الدليل ؛ هذا ما تبني من احلكمة وقد يقال:

الشك إنه بشع وأقبح من زىن الشاب ؛ ولذلك كانت عقوبته الرجم خبالف غري احملصن ؛ هذا األخري اإلنسان 

يرتدد يف أن هذا هو احلكمة ألنه سيقول إن هذا هو مرد اهللا عزوجل ، وهذا صعب ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل 

(( أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما أبشع من هذا وهو إتيان الذكر الذكر ، اللواطة صرحيا ذكر ما هو 

؛ لكن الوجه األول ـ وهو بيان فضل هذه األمة على من  خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ))



(  و حديث عائشة يف الرضاعة بقي القسم الثالث وهو : نسخ اللفظ واحلكم ؛ هذا له مثال وه سبقها ـ واضح .

اآلن ال جتد عشر رضاعات ال كان فيما أنزل عشر رضاعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات ) 

يف القرآن وال يف السنة ، عشر رضاعات العمل ا منسوخ ؛ إىل كم ؟ إىل مخسة ، اخلمس منسوخة لفظا ال 

للنسخ لكن الوقت ضاق علينا نؤجله إن شاء اهللا إىل  حكما ؛ و العشر منسوخة لفظا وحكما ؛ فيه أقسام أيضا

(( فأثابهم اهللا بما قالوا جنات تجري من تحتها يقول اهللا تبارك وتعاىل:  الدرس القادم ونعود إىل درسنا .

قال اهللا تعاىل عن هؤالء   تقدم الكالم عليها ، وعلى فوائدها ؟ األنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ))

يف هذه اآلية من الفوائد: دفع اللوم عن اإلنسان  (( وما لنا ال نؤمن باهللا ... ))النصارى الذين أسلموا، قال: 

أصل من  يعملون ما يشاءون فيه ؛ وهلذاعرضه لعباد اهللا بدي يعين اإلنسان ينبغي أن يدفع اللوم عن نفسه وال ي

عليه وآله وسلم يقلب إحدى زوجاته وهي صفية رضي اهللا عنها بعد أن بقيت عنده السنة فإن النيب صلى اهللا 

قام يقلبها فمر به رجالن من األنصار فلما رأيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ومعه أهله خجال وصارا 

ن يقع يف قلوبنا يعين ال ميكن أ ( على رسلكما إنها صفية بنت حيي ، فقاال: سبحان اهللا )بسرعة فقال هلما: 

( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا شيء ، فقال هلما: 

محل النفس  (( وما لنا ال نؤمن )):من فوائد هذه اآلية الكرمية أيضا على الوجه الثاين يف قوله:  أو قال: شيئا . )

 إذا رأيت يف نفسك فطورا فقوها ، قوي عزميتك ؛ ألننا ذكرنا يف عند الوسواس على اإلميان والعمل الصاحل ، يعين

من فوائدها: أن ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم حق بشهادة  احتمالني. (( وما لنا ال نؤمن ))قوله: 

نعم يعتد وهل يعتد بشهادة األمم السابقة ؟ اجلواب:  . (( وما جاءنا من الحق ))من سبق من األمم ؛ لقوله: 

(( فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل اللذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك ؛ لقول اهللا تعاىل: 

أن اإلنسان ال ينبغي أن يعجب بعمله فيشهد ومن فوائدها:  . الحق من ربك فال تكونن من الممترين ))

جيزموا بذلك ؛ وهلذا مهما عملت من عمل ومل  (( ونطمع أن يدخلنا ))لنفسه أنه من أهل اجلنة ؛ لقوهلم: 

صاحل مبين على اإلميان ال تزكي نفسك ال ت ... فلعل هناك سر يف القلب ال تشعر به ـ أعاذنا اهللا وإياكم من 

ميكن أن نأخذ من  .( وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار ) النفاق ـ 

؛ وهلذا من عقيدة أهل السنة واجلماعة أن ال  جلنة بكونه مؤمنا عامال صاحلا ؟ ميكنهذا أنه ال يشهد أحد با

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي  نشهد ألحد باجلنة إال من شهد له الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم .

وهذا أمر دلت عليه السنة داللة  (( ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ))اختيار الرفيق الصاحل؛ لقوله: 

( مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يبيعه أو أن صرحية فإن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: 



يف هذه اآلية الكرمية: بيان  (( فأثابهم اهللا بما قالوا ... ))مث قال اهللا تعاىل:  . يهديه أو تجد منه رائحة طيبة )

ومن فوائدها: إثبات  حيث أثاب هؤالء الذين من عليهم باإلميان ذا اجلزاء العظيم .،  وجل فضل اهللا عز

فإن قال قائل: كيف جنمع بني هذه اآلية الكرمية وأمثاهلا وقول النيب  . (( فيما قال جنات ))األسباب ؛ لقوله: 

اهللا ؟ قال: وال أنا إال أن ( لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا وال أنت يا رسول صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

فنفى أن يدخل اجلنة أحد بعمله مع أن النصوص كثرية يف أن العمل يدخل به اإلنسان  يتغمدني اهللا برحمته )

فاجلواب أن يقال: الباء تكون للسببية أحيانا وتكون للعوض أحيانا ؛ فإذا قلت: بعت عليك هذا الثوب  اجلنة ؟

أن تكون للسببية ؛ وإذا قلت: أكرمتك مبا أكرمتين ؛ صارت للسببية ؛ فاملنفي بدرهم ؛ فالباء للعوض وال ميكن 

يعين ال ميكن أن يكون العمل كالدرهم بالنسبة  ( لن يدخل أحد الجنة بعمله )هو أن تكون الباء للعوض 

نعمة واحدة من  للثوب يف البيع ، ال ميكن هذا ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل لو أراد أن حياسبنا على أعمالنا لكانت

نعمه حتيط بأعمالنا كلها ؛ بل إن توفيقنا لعمل الصاحل نعمة حتتاج إىل شكر ؛ فإذا ال ميكن أن يكون دخولنا 

؛ وذا اجلمع اجلنة ـ وأسأل اهللا أن يدخلين وإياكم إياها ـ ال ميكن أن يكون عوضا عن العمل ؛ لكن يكون سببا 

يقع تعارض بني نصوص الكتاب والسنة أبدا ؛ فإما أن ال يكون تعارض ؛ واعلم أنه ال ميكن أن  يزول اإلشكال

وإما أن يكون تعارض حبسب فهم املستدل ؛ أما أن يوجد تعارض بني كالم اهللا بعضه ببعض أو بني كالم اهللا 

ومن فوائدها: إثبات اجلنة ، وأا  وما صح من سنة الرسول أو بني سنة الرسول بعضها بعضا فهذا مستحيل .

ومن فوائدها: أن اجلنة ذات أار مطردة حتت هذه القصور واألشجار ؛ وال ميكن  (( جنات )) .أنواع ؛ لقوله: 

(( فال تعلم لإلنسان أن يتصور ذلك املنظر العظيم البهيج أبدا ؛ ألن اجلنة فوق ما ندرك كما قال اهللا عزوجل: 

( أعدت وهذا يف القرآن ، وكما قال تعاىل:  نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ))

 . وهذا يف احلديث القدسي لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر )

ومن فوائدها: أن نعيم  ومن فوائدها: أن األار يف اجلنة أنواع ؛ للجمع األار ؛ وقد مر علينا تفسري أنواعها .

وقد قررنا أن اخللود هو ما هو املكث الطويل ، بل هو املكث الدائم إال  (( خالدين فيها )) اجلنة دائم ؛ لقوله:

اإلحسان يف عبادة اهللا  (( وذلك جزاء المحسنين ))اإلحسان ؛ لقوله:  ومن فوائدها: احلث على بدليل .

ومن فوائدها: علو  . ) ( وال تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقواإلحسان إىل عباد اهللا 

(( والذين كفروا وكذبوا وجل:  مث قال اهللا عز حيث أشار إليه بإشارة البعيد . (( وذلك ))هذا اجلزاء ؛ لقوله: 

من فوائدها: أن الكفر والتكذيب بآيات اهللا من أسباب دخول النار  . بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ))

هذا القرآن الكرمي ، وأنه مثاين يثىن  ومن فوائدها: بيان . الجحيم ))أصحاب  (( أولئكواخللود فيها ؛ لقوله: 



فيه املعاين واألحوال حىت ال ميلل القارئ وحىت يكون سري اإلنسان إىل ربه بني اخلوف والرجاء ، قال اهللا تعاىل: 

ظ للناس أن ال ومن فوائدها: أنه ينبغي لإلنسان الوع . (( اهللا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ))

تكون موعظته بالرتغيب دائما أو بالرتهيب دائما ؛ ألنه إن أدام الرتغيب أوقعهم يف األمن من مكر اهللا ؛ وإن 

أدام الرتهيب أوقهم يف القنوت من رمحة اهللا ؛ فالواعظ يف احلقيقة كالطبيب إن أعطى جرعة زائدة هلك املريض 

إلنسان يراعي األحوال ، ال يقتصر على الرتغيب دائما وال على وإن نقص مل يربئ املريض ؛ البد أن يكون ا

الرتهيب دائما ؛ وإذا قلنا ذه القاعدة تبينا أن من الناس من األوىل حبقه الرتغيب ومن الناس من األوىل حبقه 

ثه على الرتهيب ح إذا رأيت شخصا مقبال على طاعة اهللا حريصا عليه فهنا ماذا نقول ؟ األوىل الرتغيب حىت حن

الطاعة وتقدمها ونؤمنه القبول ؛ وإذا رأيت أحدا بالعكس متهاونا بالطاعة مصرا على املعصية فهنا اجلانب 

للنار وهو اجلحيم ، وهلا ومن فوائدها: إثبات هذا االسم  الرتهيب أوىل ومع ذلك نأمره بالتوبة ونرغبه يف قبوهلا.

مث  النار واحلريق وما أشبه ذلك هذه كلها أمساء تعترب أوصافها .؛ فجهنم و  تعددة ؛ وأمسائها تعترب أوصافأمساء م

 (( يا أيها الذين آمنوا ال تحرموا ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدين ))قال اهللا عزوجل: 

بعض العلماء يقول إن اصطالح املتقدمني من الصحابة والتابعني للنسخ أوسع من اصطالح املتأخرين  السائل :

  فهل هذا صحيح ؟ 

(( إال على أزواجهم أو ما صحيح ، بعض السلف يطلق التخصيص على النسخ ، مثل قوله تعاىل:  الشيخ :

 ملك اليمني يعين يطأمها وقال اآلية أجاز بعض السلف أن جيمع اإلنسان بني األختني يف ملكت أيمانهم ))

، فقال نسختها  (( وأن تجمعوا بين األختين ))عامة ؛ لكن عرب بعض السلف وقال هذه اآلية نسختها آية 

  ويريد بذلك التخصيص ؛ وله وجه ألن التخصيص نسخ للعموم فله وجه .

(( ص أو التبيني أيضا ؛ ألن اهللا يقول: ال، الظاهر ـ واهللا أعلم ـ إطالق النص عليها من باب التخصي الشيخ :

هذا من األمور العملية القلبية ؛ أما جمرد الفكر فقد  وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اهللا ))

  جتاوزا طبعا .

   هل ينسخ القرآن بالسنة وهل يوجد مثال ؟ السائل :

(( منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا أي الفاحشة  ها ))(( واللذان يأتيانفيه مثال وهو قول اهللا تعاىل:  الشيخ :

( من رأيتموه يعمل وحديث احلديث الذي صححه كثري من األئمة  فأعرضوا عنهما إن اهللا كان توابا رحيما ))

احلديث نسخ اآلية ،  (( فآذوه ))هذه اآلية تنسخ قوله تعاىل:  عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )

رآن بالسنة ؛ واملثال عزيز جدا يعين قليل جدا جدا كما أن القرآن خيصص السنة ، القرآن خيصص هذا نسخ الق



مثل اشرتاط النيب عليه الصالة والسالم يف صلح احلديبية أن من جاء من املشركني مسلما فإنه يرد عليهم ،  السنة

وهذا من (( إن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إلى الكفار )) وهذا عام للرجال والنساء فقال اهللا عزوجل: 

  األمور العزيزة النادرة أن يكون القرآن خيصص عموم السنة .

   عن اخلوف والرجاء ؟ السائل :

هو هذا ليس انفعاال يف الواقع وإذا قدر انفعاال فإننا نقول اإلنسان إذا مين بشيء ، بشيء حيب أيرجوها  الشيخ :

جوه ؛ وإذا خوف خياف ؛ لو أن رجال كرميا قال: من عمل كذا فله كذا وكذا ؛ فعمله اإلنسان يرجوا أو أو ال ؟ ير 

خياف ؟ يرجوا ؛ كذلك بالعكس لو أن رجال ظاملا قال: من فعل كذا عاقبته بكذا ؛ اإلنسان خياف وإن كان 

  انفعاال لكن البد أن يتأثر اإلنسان مبا يكون أمامه من طمع أو خوف .

  قول عمر رضي اهللا عنه يف آية الرجم ؟عن و  معن الصحابة رضي اهللا عنه ائل :الس

سبحان اهللا ! عمر رضي اهللا عنه موفق بالصواب وعنده فراسة عجيبة ، هو نفسه رضي اهللا عنه قال:  الشيخ :

ما توقعه وإال  أخاف إن قال طال بالناس زمان أن يكونوا ال جند رمجا يف كتاب اهللا " وهذا الذي ذكرته اآلن هو

هو يعلن على منرب الرسول عليه الصالة والسالم هذا الكالم ؛ هل ميكن أن يعلق على منرب الرسول ويكون األمر 

  على خالف ما قال ويسكت الصحابة ؟ ال ميكن .

يعين معناه جيعل األمساء هذه على  هل صحيح أن أمساء النار يوم القيامة على حسب الدركات ؟ السائل :

  الدركات ؟ حسب 

ما هو صح ، الصحيح أنه على اسم واحد للجميع ، أا أمساء ملسمى واحد ، الصحيح أا أمساء  الشيخ :

  ملسمى واحد .

   هل ميكن أن تكون أمساء ملسمى واحد ؟ السائل :

  وفيها بدروم وغريه .لبيت اسم واحد وفيها سطح وفيها مصباح أي نعم كما أن ا الشيخ :

  


